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Projekt przebudowy   wł�czenia ul. Zakładowej  do drogi wojewódzkiej nr 423  
 w m. Przywory  

 
 
Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy 
wł�czenia ul. Zakładowej  do drogi wojewódzkiej w m. Przywory  
Zakres rzeczowy opracowania jest zgodny z ustaleniami przeprowadzonymi z 
inwestorem. 
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: 

1. Wł�czenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej  
  
Opis stanu projektowanego. 
 

Dla poprawienia poł�czenia ul. Zakładowej  z drog� wojewódzk�  projektuje si� remont 
wł�czenia do drogi wojewódzkiej. Wł�czenie zostało zaprojektowane dwoma rodzajami 
wyokr�glonych  łuków o promieniu 5,0m z lewej oraz 8,0 m z drugiej strony. Łuki 
ograniczone zostan�  kraw��nikiem bet.15x30x100. Od strony drogi wojewódzkiej 
nale�y wykona� kraw��nik (zgodnie z istniej�cym) najazdowy 20x22x100 na wysoko�ci 
2cm. Kraw��niki wbudowa� na ławie betonowej zgodnie z zał�czonymi rysunkami 
szczegółowymi. Przyległe istn. kraw��niki do proj. wł�czenia nale�y obni�y� z 12cm do 
2.   
Nawierzchnia proj. wł�czenia b�dzie składała si� kostki betonowej gr.10cm, podsypki z  
miału kamiennego gr.3cm, podbudowy  z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm 
gr.30cm oraz warstwy ods�czaj�cej gr.15cm. Nale�y równie� wyregulowa� ist.studzienke 
kanalizacyjna znajduj�ca si� w pobli�u proj. wł�czenia  

      
4.Oznakowanie. 

 
W zwi�zku z budow� zjazdu wyst�puje konieczno�� zmiany docelowego oznakowania 
drogi gdy� powstaje nowe skrzy�owanie. 
 

5. Konstrukcja nawierzchni. 
 

W niniejszym projekcie nast�puj�ca konstrukcj� nawierzchni zjazdu: 
 
- nawierzchnia z kostki betonowej – grub. 10 cm  
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3 cm 
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubo�ci 30 cm 
- warstwa ods�czaj�ca z pospółki – grubo�ci 15 cm  

 
 
 
 
 



6.Profil podłu�ny. 
 

Wł�czenie  projektuje si� z dostosowaniem do istniej�cych warunków terenowych Spadek 
podłu�ny wynosi 1% w kierunku drogi gminnej. 
Rz�dne niwelety zostały podane w układzie lokalnym , za poziom porównawczy przyj�to  
kraw�d� jezdni drogi wojewódzkiej. 

 
7.Odwodnienie zjazdu. 

 
Z powierzchni projektowanego wł�czenia, wody opadowe b�d� kierowane poprzez 

odpowiedni spadek podłu�ny w kierunku działki. 
 

. 
8.Informacja o bezpiecze�stwie i ochronie zdrowia. 
 

  8.1 Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania 
 Organizacja zaplecza budowy i likwidacja, 
 Roboty pomiarowe, 
 Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki, 
 Roboty zwi�zane z wykonaniem podbudowy jezdni, 
 Roboty zwi�zane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy, 
 Roboty zwi�zane z wykonaniem oznakowania, 
 Roboty wyko�czeniowe. 

 
8.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stworzy� zagro�enie bezpiecze�stwa i 

zdrowia ludzi 
• rejon pasa drogowego, 
• tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy, 

 
 
 

8.2. Informacje dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce ich wyst�pienia. 
 
We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8.1. istniej� zagro�enia 

spowodowane prowadzeniem robót w pobli�u u�ytkowanej jezdni drogi wojewódzkiej 
ponadto zagro�enia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obni�enia sprawno�ci wzroku 
i słuchu. 

 
 

8.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do zagro�enia. 
 

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musz� by� oznakowane i 
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym 
przez wykonawc� robót i zatwierdzonym przez Marszałka Województwa 
Opolskiego 

2) Wykopy musz� by� zabezpieczone wygrodzeniami, 



3) Prace z u�yciem d�wigów i �urawi nale�y poprzedzi� wytyczeniem zabezpieczeniem 
stref niebezpiecznych, 

4) Wszystkie tereny robót, na których prace b�d� prowadzone w porze nocnej nale�y 
o�wietli� �wiatłem o nat��eniu min. 100 lux. zwracaj�c uwag� aby o�wietlenie nie 
o�lepiało u�ytkowników drogi. 

8.4. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

1) Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do robót niebezpiecznych 
 
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których wyst�puj� 

zagro�enia, nale�y go zapozna� z istniej�cymi zagro�eniami i przeszkoli� w czasie 
instrukta�u na stanowisku pracy, fakt ten odnotowa� i potwierdzi� przez pracownika w 
karcie szkolenia. 

 
2) �rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cej przed zagro�eniami 

Istnieje konieczno�ci stosowania przez pracowników ni�ej wymienionych �rodków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�: 

• Pomara�czowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac, 
• Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 
• R�kawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 
• Maski ochronne przy robotach pyl�cych, 
• Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB, 
• Nakolanniki przy pracach w pozycji kl�cz�cej. 

 
3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

 
Wszystkie prace wymienione w punkcie 8.1. nale�y prowadzi� pod bezpo�rednim 

nadzorem kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upowa�nionych 
przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP. 

 
8.5. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
 
Materiały niebezpieczne nale�y składowa� i transportowa� w szczelnych i 

zamkni�tych pojemnikach zgodnie z instrukcj� producenta. 
 

8.7. �rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych. 

 
• teren robót nale�y odpowiednio oznakowa�, 
• zabezpieczy� teren zaplecza i magazynów, 

 
8.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 

 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb�dne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urz�dze� technicznych nale�y przechowywa� w Biurze Kierownika 
budowy. 

  
                                                                                                        Opracował: 

              in�. Zbigniew Pałac 


